Wewnętrzny regulamin funkcjonowania Gminnego Przedszkola w Połomi
w czasie epidemii
1.

Jedna grupa dzieci będzie przebywać w wyznaczonej i stałej sali.

2.

Dopuszcza się kontakt dzieci z różnych grup w godzinach od 6.30 do 8.00 oraz po
godz. 14.

3.

Do grupy przyporządkowani będą ci sami opiekunowie zgodnie z ustalonym
harmonogramem.

4.

W grupie będzie przebywać maksymalnie 25 dzieci.

5.

Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawny i zajęć dla dzieci w sali będzie
zgodna z wytycznymi epidemicznymi GIS.

6.

W sali, w której przebywa grupa, usunięte zostaną przedmioty i sprzęty, których nie
można skutecznie uprać lub dezynfekować (pluszowe zabawki, lalki).

7.

Wykorzystywane w czasie zajęć przybory sportowe należy dokładnie umyć lub
zdezynfekować.

8.

Dziecko nie może zabierać do placówki własnych zabawek i innych przedmiotów
z domu.

9.

Sala zajęć będzie wietrzona raz na godzinę, w razie potrzeby częściej.

10. Praca będzie zorganizowana w sposób uniemożliwiający stykanie się ze sobą
poszczególnych grup dzieci.
11. Opiekunowie będą zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni
podmiotu, wynoszący min. 1,5 m.
12. Personel pomocniczy oraz kuchenny nie będzie kontaktował się z dziećmi oraz
personelem opiekującym się dziećmi.
13. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają
obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola
jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
14. Dziecko do przedszkola przyprowadza i odbiera 1 rodzic/opiekun.
15. Rodzic może wchodzić z dzieckiem do przestrzeni wspólnej podmiotu (korytarz,
szatnia), z zachowaniem zasady: w grupach I- IV w szatni może przebywać
maksymalnie 4 rodziców z dziećmi; w grupach V- VI w szatni może przebywać
maksymalnie 2 rodziców z dziećmi.
16. Rodzic przekazuje dziecko opiekunowi, nie przekraczając wyznaczonej strefy.
17. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
18. Dzieci do przedszkola przyprowadzane/ odbierane są przez osoby zdrowe. Jeżeli
w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie
wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
19. Przebywanie osób trzecich w placówce ogranicza się do niezbędnego minimum,
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
20. Komunikacja z rodzicami/opiekunami dziecka odbywa się za pomocą telefonu.

21. W przedszkolu dostępny jest termometr bezdotykowy.
22. Za zgodą rodzica, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych,
dziecko będzie miało zmierzoną temperaturę.
23. Jeśli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby, zostanie odizolowane
w odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.
O tym fakcie rodzice/opiekunowie zostaną powiadomieni w celu pilnego odebrania
dziecka z przedszkola.
24. Dzieci mogą przebywać na świeżym powietrzu na terenie przedszkola, przy
zachowaniu możliwie maksymalnej odległości, zmianowości grup.
25. Sprzęt na placu zabaw będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub
dezynfekowany.
26. Przed wejściem do budynku należy obowiązkowo skorzystać z płynu dezynfekującego
do rąk. Informacja o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe,
wchodzące do przedszkola, zostanie umieszczona w widocznym miejscu.
27. Rodzice/ opiekunowie mają obowiązek zakrywania ust i nosa.
28. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci,
szczególnie po przyjściu do placówki, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego
powietrza, po skorzystaniu z toalety.
29. W placówce wprowadza się monitoring codziennych prac porządkowych, ze
szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych,
dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym
blatów w salach, klawiatury, włączników. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle
przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka
do dezynfekcji.
30. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy zostaną zaopatrzeni
w indywidualne środki ochrony osobistej - jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta
i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności
np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka).
31. W pomieszczeniach sanitarno- higienicznych zostaną wywieszone plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk instrukcje.
32. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet.
33. Placówka zapewnia dostęp do świeżej, filtrowanej wody. Dzieci korzystają z wody
pod nadzorem opiekuna.
34. Pracownicy kuchni mają obowiązek przygotowywania posiłków z zachowaniem zasad
szczególnej ostrożności, dotyczącej zabezpieczenia epidemiologicznego. Pracownicy
wyposażeni są w maseczki i rękawiczki. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie
wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu
kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. Placówka zapewnia środki ochrony
osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
35. Do pracy w placówce mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek
objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
36. Jeśli pracownik przejawia niepokojące objawy choroby, zostanie odizolowany
w odrębnym pomieszczeniu.

37. Placówka posiada procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem
lub zachorowania na COVID-19, która uwzględnia następujące założenia:
a) Pracownicy/obsługa placówki zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia
niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać
w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną,
oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod
nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
b) Na bieżąco są śledzone informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra
Zdrowia, dostępne na stronach gis.gov.pl, https://www.gov.pl/web/koronawirus/
a także obowiązujące przepisy prawa.
c) W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy
niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie
zostanie on odsunięty od pracy. Wstrzymane zostanie przyjmowanie kolejnych
grup dzieci oraz powiadomiona zostanie właściwa miejscowa powiatowa stacja
sanitarno- epidemiologiczna.
Wydawane instrukcje i polecenie będą ściśle stosowane.
d) Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, będzie poddany
gruntownemu sprzątaniu oraz zostaną zdezynfekowane powierzchnie dotykowe
(klamki, poręcze, uchwyty itp.).
e) Bezwzględnie będą stosowane zalecenia państwowego powiatowego inspektora
sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod
uwagę zaistniały przypadek.
f) Przy wejściu do przedszkola zostaną umieszczone numery telefonów: do organu
prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb
medycznych.
38. W przypadku wykrycia zakażenia zostanie ustalona lista osób przebywających w tym
samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywała osoba podejrzana
o zakażenie i przestrzegane będą wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego
dostępne na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszące się do osób,
które miały kontakt z zakażonym.
39. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości, dyrektor zwróci się do
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania
porady.

